Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup

1. september 2020

Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensvurdering for
skovrejsning på Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup
Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har modtaget vvm-ansøgning om skovrejsning på
tidligere landbrugsjord på ejendommen Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup, matr.nr. 3r og
3ac Aunsbjerg Hgd., Sjørslev.

Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Afgørelsen
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er truffet efter § 21 og bilag 2, pkt. 1D i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter1.
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at
projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige,
kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende kræve andre
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter tilplantning med hjemmehørende løvtræarter på 3,2 ha tidligere
landbrugsjord. Fremtidige udnyttelse af arealet vil dermed være ændret til skovdyrkning.

Oversigtskort

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lov nr. 425 af 18. maj 2016
jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.
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Tilplantningsplan

VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Den ønskede skovrejsning på 3,2 ha er placeret på landbrugsjord.
Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at:
•
•
•
•
•
•
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skovrejsningen vil forbedre områdets naturværdi som levested for vilde planter og
dyr,
skovrejsning vil medvirke til en varig grundvandvadsbeskyttelse,
selve etableringen af skoven ikke vurderes at påvirke grundvandet væsentligt,
projektområdet i Kommuneplanen hverken er udpeget som skovrejsning uønsket
eller skovrejsning ønsket,
der ikke er lovgivningsmæssige restriktioner efter naturbeskyttelsesloven, eller
anden relevant lovgivning, i tilplantningsområdet,
arealet ligger uden for udlagte råstofinteresseområder, og at
skovrejsningsprojektet ikke vurderes at kompromittere hverken historiske,
kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk/værdier.

Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomsten af rødlistede arter i det ansøgte
område. Det vurderes, at tilplantningen vil have positiv effekt på rødlistede arter, da der
skabes nye leve- og fourageringssteder.
Der vurderes ikke at være andre væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering
af projektet.
Projektet skal screenes igen, hvis det ikke er påbegyndt inden 3 år fra denne meddelelse
er offentliggjort.

Anmeldelse af skovrejsning
Ifølge Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
(bekendtgørelse nr. 637 af 10/06/2010), skal skovrejsning anmeldes/ansøges ved
kommunen inden skoven etableres. Kommunen vurderer skovbeplantningen i forhold til
anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skovplantning.
Kommunen betragter ansøgningen som en anmeldelse om etablering af skov
efter § 8 stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning
og natur.
Kommunen godkender hermed den anmeldte skovrejsning, da den ikke er i strid
med kommuneplanen eller den arealanvendelseslovgivning, som kommunen
administrerer.
Kommunen har i øvrigt ingen indvendinger imod tilplantningen.
Er anmeldelsen ikke udnyttet inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.

Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 1. september 2020.
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. I kan finde en vejledning til, hvordan man klager i bilag 1.

Venlig hilsen
Kristian Nielsen
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
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Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Bilag 1
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.
Du klager via Klageportalen. Du kan også gå til klageportalen via Borger.dk eller Virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.
for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter
beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets
hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter du
har modtaget dette brev.

Venlig hilsen

Kristian Nielsen
Forstkandidat
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